บทที่ 1
บทนํา
1.1ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เป็ นพัฒนาระยะ
5 ปี (พ.ศ.2559 -2563)ที่เป็ นการวางแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดน่าน ความต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน มีส่วนร่ วมในการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การที่จะทําให้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายที่กาํ หนดนั้น จะต้องดําเนินการ
แปลงยุทธศาสตร์โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กําหนดรายละเอียดออกเป็ นลักษณะแผนงาน พร้อมที่จะ
นําไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ ซึ่งจะสรุ ปลักษณะของการพัฒนาต่างๆดังนี้คือ
1.เป็ นแผนแม่บทที่กาํ หนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด
2.เป็ นยุทธศาสตร์ที่กาํ หนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาที่มีลกั ษณะกว้างๆ
3.เป็ นยุทธศาสตร์ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในอนาคตในด้านต่างๆที่ทุกส่ วนราชการ
จะต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาท้ องถิน่
1.เพื่อเป็ นการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆให้อยูใ่ นลักษณะพร้อมที่จะจัดทําเป็ นแผนงาน/
โครงการพัฒนา
2.เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา(ปี พ.ศ.25592563)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561)
3.เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้อง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในภาพรวมของการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
4.ใช้เป็ นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาท้ องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ได้กาํ หนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอนด้วยกัน
คือ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในขั้นตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องพบผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เพื่อ/-
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เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วจัดทํา
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นอนุมตั ิในโครงการดังกล่าว แล้วแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ควรจัดเก็บควรเป็ นข้อมูลที่มีความครอบคลุมและทันสมัย ประกอบด้วย ข้อมูล
ประชากร อาชีพ รายได้ สุ ขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ ง การพาณิ ชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม
และข้อมูลงบประมาณ เป็ นต้น
2. การรวบรวมปัญหาสําคัญของท้องถิ่น
เพื่อจะนํามาใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา
และจะต้องนําแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบนั
ขั้นตอนนี้เป็ นการประเมินถึงปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก ได้แก่
โอกาส และอุปสรรค โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มาเป็ นเครื่ องมือ
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
1. การกําหนดวิสยั ทัศน์(Vision)การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็ นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ใน
อุดมคติอนั เป็ น “จุดหมาย” ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
2. การกําหนดภารกิจหลัก หรื อพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็ นการกําหนดสิ่ งที่
ท้องถิ่นจะต้องทํา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร และเป็ นอะไรในอนาคต ดังนั้น พันธ
กิจ
จึงเป็ นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรื อขอบข่ายในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับลักษณะการบริ หารและการจัดการบริ หารสาธารณะรวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรื อภาพลักษณ์ที่
ต้องการนําเสนอ
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นการกําหนดขอบเขต
หรื อ ประเภทของกิ จ กรรมที่ ค วรค่ า แก่ ก ารดํา เนิ น งานทั้ง ในด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรม
สิ่ งแวดล้อม และขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
เป็ นการกําหนดผลสําเร็ จที่ตอ้ งการโดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ทอ้ งถิ่นจะต้องทํา
แล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์จาํ แนกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่น และวัตถุประสงค์เฉพาะส่ วน
หรื อเฉพาะเรื่ อง
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ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนนี้จะสามารถจัดทําได้เมื่อได้มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ภารกิจหลักวัตถุประสงค์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงเป็ นการแสดงแนวคิดหรื อ
วิธีการที่ทอ้ งถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ตอ้ งการได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
เป็ นการกําหนดปริ มาณหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาโดยมีเงื่อนไขเรื่ อง
เวลาที่ตอ้ งการทํา ปริ มาณที่ตอ้ งการ คุณภาพ สถานที่ ความเป็ นไปได้ ซึ่งจะสามารถกําหนดตัวชี้วดั ผลสําเร็ จ
เพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็ จของแผนได้
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนําผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-8 มาจัดทําร่ าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กาํ หนดแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมเมืองเพื่อพิจารณาและปรับปรุ งก่อนนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอขอรับอนุมตั ิจากสภาท้องถิ่น
ตามลําดับ เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมตั ิแล้ว ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นจึงประกาศใช้แผนต่อไป
1.4 ประโยชน์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ง เพื่อช่วยให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สามารถดําเนินการพัฒนาให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประหยัดทั้งด้าน
ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ ซึ่งยังประโยชน์และเกิดผลดีต่อท้องถิ่น และประชาชนสรุ ปได้ดงั นี้
1.ทําให้เกิดกาประสานการดําเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอย่าง
เป็ นระบบ ลดปัญหาความซํ้าซ้อนและความขัดแย้ง ตลอดจนเป็ นการประหยัดทรัพยากรทางการบริ หาร
2.ทําให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจน สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชน สนองตอบนโยบายระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ
พัฒนาตามศักยภาพที่ทอ้ งถิ่นมีอยู่
3.ทําให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานสํ าคัญของท้ องถิ่น
2.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับตําบลเชียงกลางและตําบลพญาแก้ ว
1) ทีต่ ้งั และอาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง
และตําบลทุ่งช้าง อําเภอทุ่งช้าง
ทิศใต้
ติดต่อ ตําบลพญาแก้วและตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงกลาง
ทิศตะวันออก
ติดต่อ ตําบลพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง
และตําบลภูคา อําเภอปัว
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตําบลพระพุทธบาทและตําบลเปื อ
อําเภอเชียงกลาง
1.1) พืน้ ทีแ่ ละอาณาเขต
พื้นที่ท้ งั หมด 86 ตารางกิโลเมตร
1.2) ลักษณะภูมิประเทศ
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสลับซับซ้อนและมีท่ีราบลุ่ม
- มีแม่น้ าํ ไหลผ่าน 2 สาย คือ
1. แม่น้ าํ น่านไหลจากอําเภอทุ่งช้างผ่านตําบลเปื อ,ตําบลเชียงกลาง,ตําบลเชียงคาน,
ตําบลพระพุทธบาท, และผ่านไปยังตําบลแงง อําเภอปัว
2. แม่น้ าํ กอนไหลผ่านตําบลพญาแก้ว,ตําบลเชียงกลางลงสู่ แม่น้ าํ น่านที่บา้ นสบกอน
ตําบลเชียงกลาง
2) ลักษณะภูมิอากาศ
- สภาพอากาศเป็ นแบบมรสุ มเมืองร้อนแบ่งเป็ น 3 ฤดู คือ
1. ฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ส่ วนใหญ่ฝนจะไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล
2. ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในฤดูหนาวจัดช่วง เดือนธันวาคม
3. ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดช่วงเดือน
เมษายน
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3) การปกครอง
ตารางแสดงข้ อมูลหมู่บ้านในเขตพืน้ ที่ อบต. เชียงกลางพญาแก้ว
ตําบลเชียงกลาง
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อหมู่บ้าน

บ้านดู่
บ้านหนอง
บ้านชี
บ้านกอก
บ้านงิ้ว
บ้านร่ มไทร
บ้านสบกอน

หมู่

4
6
7
8
9
12
13

ชื่ อผู้ใหญ่ บ้าน

นายเกียรติ
นางตํ๊า
นายเดชา
นางริ นรดา
นายมหิ ธา
นายดี
นายประยุทธ

ขอดเตชะ
พิลากุล
เทใหม่
สุ ต๋า
วงษ์กนั ทะ
กอกัน
มะโน

จํานวน
ครัวเรื อน
137
146
95
123
130
94
38

จํานวนประชากร
ชาย
212
237
146
197
193
162
46

หญิง
194
254
145
224
222
149
50

รวม
408
491
291
421
415
311
96

หมายเหตุ

(หมู่ที่ 9,13
หมู่บา้ น
คาบเกี่ยว
เทศบาล )

รวมตําบลเชียงกลาง
*ข้อมูล ณ เมษายน 2558

763

1,193 1,238

2,431

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อหมู่บ้าน

หมู่

6
ตําบลพญาแก้ว
ชื่ อผู้ใหญ่ บ้าน
จํานวน
ครัวเรื อน

จํานวนประชากร
ชาย หญิง
10
6
11
6
1
137 141
263 266
351 310
87
93
860 822
2,053 2,060

รวม
16
17
1
278
529
661
180
1,682
4,113

หมายเหตุ

บ้านนํ้าคา
1 นายสวาท แสงรัตน์
10
(หมู่ที่ 1,2,3
บ้านคันนา
2 กํานันมนัส พลหล้า
19
หมู่บา้ น
บ้านพูล
3 นายชาตรี
ทํางาม
3
คาบเกี่ยว
บ้านพญาแก้ว 4 นายสมรรถพล ขอดเตชะ
86
เทศบาล )
บ้านผานํ้าย้อย 5 นายสนัน่
บุญตัน
149
บ้านเกวต
6 นายกมล
รกไพร
175
บ้านม่วง
7 นายธนพล จักรอะโน
52
รวมตําบลพญาแก้ ว
494
รวมตําบลพญาแก้ วและตําบลเชียงกลาง
1,257
*ข้อมูล ณ เมษายน 2558
4) ท้ องถิ่นอื่นในตําบล
- จํานวนเทศบาล
1
แห่ง (เทศบาลตําบลเชียงกลาง)
- จํานวนสุ ขาภิบาล แห่ ง
5) การประกอบอาชีพ
- ส่ วนใหญ่ประชากรจะประกอบอาชีทางด้านการเกษตร เช่น ทํานา ทําไร่ ทําสวน รับจ้าง เก็บ
ของป่ าและยังมีประชากรในวัยหนุ่มสาวได้ออกไปทํางานต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุ งเทพ ฯ
และต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก (ไต้หวัน,ฮ่องกง, เกาหลี)
6) หน่ วยธุรกิจในเขต อบต.
- ธนาคาร
แห่ง
-โรงแรม
1
แห่ง
- ปั๊มนํ้ามันและก๊าซ แห่ ง
-โรงงานอุตสาหกรรม แห่ง
-โรงสี
13
แห่ ง
-ที่พกั (เช่น รี สอร์ทฯ) 1
แห่ง
7) การศึกษา
-โรงเรี ยนประถมศึกษา
5
แห่ ง
-โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
แห่ง (โรงเรี ยนขยายโอกาส)

7
-โรงเรี ยนอาชีวศึกษา
แห่ ง
-โรงเรี ยน/สภาบันชั้นสู ง
แห่ง
-ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
5
แห่ง
-ศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวเขาแม่ฟ้าหลวง
2 แห่ ง
-ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ น
11 แห่ง
1 แห่ง
-ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
8) สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
-วัด
2
แห่ง
-สํานักสงฆ์
3
แห่ง
9) สาธารณสุ ข
-โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชนตําบล
1 แห่ง
-สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชนบ้านผานํ้าย้อย
1 แห่ง
-สถานพยาบาลเอกชน
- แห่ง
-ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
- แห่ง
10) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพ ย์ สิน
-สถานีตาํ รวจ
แห่ง
-สถานีดบั เพลิง
แห่ ง
11) การบริการขั้นพืน้ ฐาน
การคมนาคม
สภาพการคมนาคมของแต่ละหมู่บา้ นส่ วนมากเป็ นถนนดินลูกรัง ในช่วงฤดูฝนการเดินทางไม่สะดวก
และมีถนนคอนกรี ตเป็ นบางช่วง
การโทรคมนาคม
- ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข แห่ ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
แห่ ง
การไฟฟ้า
-จํานวนครัวเรื อนที่มีไฟฟ้าใช้ของ 13 หมู่บา้ นในพื้นที่รับผิดชอบ คิดเป็ นร้อยละ 100
(ข้อมูล จปฐ.ปี 2558 จากกรมพัฒนาชุมชน)
นํา้ ในการอุปโภคบริโภค
-จํานวนครัวเรื อนที่มีน้ าํ ในการอุปโภคบริ โภคของ 13 หมู่บา้ นในพื้นที่รับผิดชอบ คิดเป็ น
ร้อยละ 100 (ข้อมูล จปฐ.ปี 2558 จากกรมพัฒนาชุมชน)
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แหล่งนํา้ ธรรมชาติ
- ลําเหมือง
22
- คลองส่ งนํ้า
2
- ลําห้วย
20
- บึง
- หนอง
แหล่ งนํา้ ทีส่ ร้ างขึน้
- ฝาย
- บ่อนํ้าตื้น
- บ่อบาดาล

สาย
แห่ง
สาย
แห่ง
แห่ง
2
128
2

แห่ ง
แห่ง
แห่ง

2.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับ ศักยภาพขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว
จํานวนบุคลากรงบประมาณ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ตําแหน่งในส่วนการคลัง
ตําแหน่งในส่วนโยธา
ตําแหน่งในส่วนการศึกษา
ตําแหน่งในส่วนการสาธารณสุ ข
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

30
11
5
4
10
1
6
14
9

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

9
รายได้ การคลัง
การบริหารรายรับ
อบต.ได้ประมาณการรายรับไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้ น
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. ภาษีจดั สรร
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายรับจริ งทั้งสิ้ น

19,005,093.02
219,056.04
5,780.00
99,467.94
51,137.00
6,225,114.00
12,404,538.04
7,357,620.00
26,362,713.02

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การบริหารรายจ่ าย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้ประมาณการรายจ่าย
ไว้ท้ งั สิ้ น 17,800,000 บาท
1. รายจ่ายงบกลาง
647,987.00 บาท
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
7,188,232.00 บาท
3. หมวดค่าจ้างชัว่ คราว
บาท
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4,400,285.29 บาท
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
191,512.20 บาท
6.หมวดเงินอุดหนุน
2,218,896.75 บาท
7.หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
1,170,050.00 บาท
8.รายจ่ายอื่น
1,090,907.00 บาท
16,907,870.24 บาท
รวมรายจ่ายจริ งทั้งสิ้ น
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โครงสร้ างองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว
นายสามารถ ขอดเตชะ
นายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว
นายสาย ขอดเตชะ
รองนายก อบต

นายสมเกียรติ จักอะโน
เลขานุการนายก อบต.

นายเทีย มทอง เทใหม่
รองนายก อบต.

จ่ าสิ บเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ปลัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ ว
จ่าเอกวโรชัย
ใหม่ตา
รองปลัด อบต.

นางดวงเดือน จิณะเสน
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง

นายสยามรัคน์ ขันทะสี มา
หัวหน้าส่ วนโยธา

นายชาติ ตันกุระ
นักวิชาการศึกษา

นายกัณตภณ คุม้ ศิริ
หัวหน้าสํานักงานปลัด

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวีระชัย วุฒิ
นายช่างโยธา

นางณัฐพร สิ งห์ธนะ
ครู ผดู ้ ูแลเด็ก

นางศุจีภรณ์ มัชฌิมะ
นักวิชาการพัสดุ

นายปรี ชา ลํารึ ก
ผช.ช่างโยธา

นางรัชนี กองแสง
ครู ผดู ้ ูแลเด็ก

นางสมถวิล ทัง่ ทอง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี

นายสุ พจน์ จักอะโน
ผช.ช่างไฟฟ้า

นางณัฐิดา คําหว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นางนันทวรรณ คําแสน
บุคลากร
นายวิน สุทธหลวง
นักพัฒนาชุมชน
พออ.สมิง ขํามี
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายมานพ
จิตตรง
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายธงชัย
จักรอะโน
ผช.จนท.ป้องกันฯ
ว่าง
นักการภารโรง
นายรัตนพงษ์ ไชยพรม
พนักงานขับรถยนต์

นางสาคร จักรอะโน
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางสาวภัทรศยา กองแสง
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

นางศรี วรรณ ยอดออน
ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
นางสาวนงเยาว์ วิทา
ผูด้ ูแลเด็ก
นางสวิง รกไพร
ผูด้ ูแลเด็ก
นางกิริยา หลบภัย
ผูด้ ูแลเด็ก
นางรวิวรรณ ฝี ปากเพราะ
ผูด้ ูแลเด็ก
นางสาวชนากานต์ กะมะโน
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นางโสภา จักอะโน
ผูด้ ูแลเด็ก
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2. กระบวนการบริหารงานบุคคล
มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537ได้กาํ หนดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลจัด แบ่งการบริ หารงานออกเป็ น
1.สํานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
2.ส่ วนต่างๆที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้ต้ งั ขึ้น
ซึ่งในส่ วนของต่างๆที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะจัดตั้งขึ้นนั้น ให้คาํ นึงถึงภารกิจหน้าที่และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยอย่าง น้อยควรมีโครงสร้างทางการบริ หาร ดังนี้
1. สํ านัก ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบล ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานบริ หารทัว่ ไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการ
เจ้า หน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบังคับตําบล งานนิติการ งานการพาณิ ชย์ งานรัฐ
พิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานจัดทําข้อบังคับ งบประมาณประจําปี งานขออนุมตั ิดาํ เนิน
ตามข้อบังคับ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับ มอบหมาย
2. กองคลัง ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงิน
ได้ และการนําส่ งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือ ประจําวัน งานขออนุมตั ิตดั ปี และ
ขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดทํางบ แสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานการ
จัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุม เงินรายได้ รายจ่าย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรื อได้รับมอบหมาย
3. กองช่ าง ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งนํ้า งานการประมาณ
ค่าใช้จ่าย ตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง และซ่อมบํารุ งทาง อาคาร สะพาน แหล่งนํ้า งานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรื อได้รับมอบหมาย
4. ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ทําหน้าที่จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ประกอบด้วย การ
จัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนา
อาชีพเยาวชน รวบรวมผลงานการมีส่วนร่ วมสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่สงั กัดต่าง ๆ การทํานุบาํ รุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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สรุปผลการพัฒ นาท้ องถิน่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557
1.ยุทธศาตร์ การพัฒ นาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ลําดับ
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง
2
3
4
5
6
7
8

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดมีฝาปิ ด)บ้านเกวต หมู่ 6
ต.พญาแก้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กบ้านดู่ หมู่ 4 ต.เชียงกลาง
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดมีฝาปิ ด)บ้านร่ มไทร หมู่ 12
ต.เชียงกลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านหนอง หมู่ 6
ต.เชียงกลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านผานํ้าย้อย หมู่ 5
ต.พญาแก้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านชี หมู่ 7
ต.เชียงกลาง
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีฝาปิ ด) บ้านชี หมู่ 7
ต.เชียงกลาง

งบประมาณ
96,500
96,000
87,500
90,000
73,000
84,000
49,000
28,000

9

โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านม่วง หมู่ 7 ต.พญาแก้ว

96,500

10

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรังเข้าสู่ ที่ทาํ การเกษตร บ้านพูล หมู่ 3 ต.พญาแก้ว

28,000

11

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรังเข้าสู่ ที่ทาํ การเกษตร บ้านศรี อุดม หมู่ 1

28,000

12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านกอก หมู่ 8 ต.เชียงกลาง

76,000

13
ลําดับ
ที่
โครงการ
13 โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านนํ้าคา หมู่ 1 ต.พญาแก้ว

งบประมาณ
94,895.87

14

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านคันนา หมู่ 2 ต.พญาแก้ว

93,556.81

15

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้สาธารณะบ้านกอก หมู่ 8 ต.เชียงกลาง

120,375.92

16

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านสบกอน หมู่ 13 ต.เชียงกลาง

87,013.19

17

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว

96,554.96

18

โครงการซ่อมผิวจราจรแยกทางหลวงหมายเลข 1291 บ้านกอก-มณี พฤกษ์(เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1,499,000

19

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนํ้าคา หมู่1 ต.พญาแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)

50,000

20

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคันนา หมู่ 2 ต.พญาแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)

50,000

21

โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง(จ่ายขาด
เงินสะสม)

190,000

22
23

24

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญา
แก้ว(จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านหนอง หมู่ 6
ต.เชียงกลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่ มไทร หมู่ 12
ต.เชียงกลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)

190,000
209,000

190,000

14
ลําดับ
ที่
โครงการ
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านผานํ้าย้อย หมู่ 5
ต.พญาแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)
26 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านชี หมู่ 7 ต.เชียงกลาง
(จ่ายขาดเงินสะสม)
27 โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านม่วง หมู่ 7 ต.พญาแก้ว
(จ่ายขาดเงินสะสม)
28
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดมีฝาปิ ด)บ้านพญาแก้ว หมู่4
ต.พญาแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)

งบประมาณ
208,500
199,500
179,000
190,000

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
ลําดับ
ที่
โครงการ
1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพบ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว(โครงการทํานํ้ายาอเนกประสงค์)

งบประมาณ
10,000

2

อุดหนุนกลุ่มอาชีพบ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง(โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า)

10,000

3

โครงการจัดงานเมืองมะแขว่น แดนดอกก๋ ง ดงป่ าเมี่ยง เสี ยงตีพิ ณ บ้านชี หมู่ 7
ต.เชียงกลาง

5,500

4

การจัดงานลําไย ณ บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว

60,000

15
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลําดับ
ที่
โครงการ
1 อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านผานํ้าย้อย(โครงการอาเซียนเพื่อนบ้าน)

งบประมาณ
10,000

2

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านกอก(โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์)

10,000

3

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านชี(โครงการเลี้ยงไก่พนั ธุ์ไข่)

10,000

4

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนอง(โครงการเลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง)

10,000

5

อุดหนุนโรงเรี ยนไตรราษฎร์สามัคคี(โครงการส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่าน)

10,000

6

อุดหนุนโรงเรี ยนไตรมิตรวิทยา(โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนดนตรี พ้นื เมือง)

10,000

7

อุดหนุนศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลพญาแก้ว(โครงการส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งรับ
บริ การของชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต กศน.ตําบลพญาแก้ว

10,000

8

อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐานประจําหมู่บา้ น 10 หมู่บา้ น

150,000

9

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2557

30,000

10

เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3,431,200

11

เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

1,099,500

12

เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

24,000

13

โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บา้ น/ตําบล

11,900

16
ลําดับ
ที่
14

โครงการ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)จํานวน 5 โรงเรี ยน

งบประมาณ
1,204,000

15

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย์

532,000

16

จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยนในพื้นที่จาํ นวน 5 โรงเรี ยน

505,524.69

17

จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม)ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจํานวน 5 ศูนย์

164,033.55

18

อุดหนุนที่ทาํ การปกครองอําเภอเชียงกลาง(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแบบบูรณาการ ประจําปี พ.ศ.2557)

10,000

19

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงกลาง(โครงการสู่ ขวัญข้าวอําเภอเชียงกลาง)

20,000

20

โครงการรดนํ้าดําหัวผูส้ ู งอายุ ประจําปี พ.ศ. 2557

27,500

21

โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแก้ว บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว

10,000

22

โครงการแห่ เทียนพรรษา

19,880

23

โครงการประเพณี กินสโลด(ตีพิ) บ้านเกวต หมู่ 6 ต.พญาแก้ว

5,000

24

โครงการบวชป่ าและสื บชะตาแม่น้ าํ กอน

10,000

25

โครงการส่ งเสริ มและป้องกันโรคประชาชนบ้านหนอง หมู่ 6 ต.เชียงกลาง

35,000

17
ลําดับ
ที่
โครงการ
26 อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านกอก(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

งบประมาณ
20,000

27

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนอง(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

20,000

28

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านชี(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

20,000

29

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านเกวต(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

20,000

30

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านผานํ้าย้อย(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

20,000

31

โครงการประกวดสวดมนต์สรภัญญะ

10,000

32

โครงการอบรมให้ความรู ้คุณธรรมจริ ยธรรม

8,000

33

โครงการรณงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข(จัดทําป้ายไวนิล)

750

34

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเชียงกลาง(โครงการทําบุญนมัสการพระธาตุศรี ปัว
แบ่ง)

10,000

35

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลพญาแก้ว(โครงการทําบุญนมัสการพระธาตุศรี วิสุทธิ
คุณมงคลนิมิต)

10,000

36

โครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว

10,000

37

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผานํ้าย้อย

35,000

18
ลําดับ
ที่
โครงการ
38 โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านกอก

งบประมาณ
50,000

39

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเกวต

23,800

40

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนอง(สาขาบ้านเกวต)

34,000

41

โครงการจ้างเหมาแรงงานปูกระเบื้องศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านงิ้ว

14,850

42

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขตําบลเชียงกลาง

5,000

43

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขตําบลพญาแก้ว

5,000

44

โครงการจัดซื้ อสื่ อการเรี ยนการสอนเครื่ องเล่นเด็กและอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย

ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 4 แห่ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

166,600

19
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านศิลปะวัฒ นธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ลําดับ
ที่
โครงการ
1 อุดหนุนที่ทาํ การปกครองอําเภอเชียงกลาง(โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมจังหวัดน่านประจําปี 2557)

งบประมาณ
20,000

2

อุดหนุนที่ทาํ การปกครองอําเภอเชียงกลาง(โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปี 2557และ
การจัดงานวันสําคัญต่างๆ)

10,000

3

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น บ้านดู่ หมู่ 4 (โครงการทานสลากภัต)

5,000

20
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
ที่
1 โครงการจัดทําแนวกันไฟป่ า

2

3

โครงการ

ค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย
สภาวะฝน
ทิ้งช่วง การป้องกันโรคระบาดในพืชไร่ พืชสวน การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณี ที่พืชไร่ พชื สวนและอื่นๆได้รับความเสี ยหาย
โครงการทําดีตามรอยพ่อก่อสร้างฝายชะลอนํ้า

งบประมาณ
19,600

4,540

24,600

21
6.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านการบริหารจัดการและการบริการ
ลําดับ
ที่
โครงการ

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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เงินเดือนนายก/รองนายก อบต.,ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง,ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รอง
นายก อบต.,ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.,ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
เงินเดือน/เงินเพิ่ม/เงินปรับวุฒิ/เงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่ วนตําบล
ค่าจ้าง/เงินเพิ่มพนักงานจ้าง
เงินเดือน/เงินเพิ่มของครู ผดู ้ ูแลเด็กและค่าจ้าง/เงินเพิ่มของพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/ผูช้ ่วยผูด้ ูแลเด็ก
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษาวิจยั ประเมินผล(โบนัส)
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน
ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์และวารสาร
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุประปา
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณ
(บาท)
2,861,390
3,273,482
1,053,360
1,615,434

20,000
113,000
44,600
62,980
90,572.80
17,355
45,920
49,852
9,380
138,890
69,450
68,902.25
49,415
73,883
47,345
1,800
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ลําดับ
ที่
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โครงการ
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ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณี ย ์
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์สาํ นักงานเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ ก็บเอกสาร ตูเ้ ก็บของ โต๊ะหมู่บูชา โพเดียม
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องเล่นกลางแจ้ง(ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก)
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ(จัดซื้อแม็กลม,กล่องเก็บเครื่ องมือ)
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง(จัดซื้อหัวฟร็ อกฉีดนํ้าใช้สาํ หรับรถดับเพลิง)
ค่าบํารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิหน้าที่ อปพร.
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าซื้อบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต.(บ้านม่วง)
ค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือนเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอําเภอเชียงกลาง
(เดือนละ 6,000 บาท )
ค่าจ้างเหมาบริ การนอนเวรยามรักษาสถานที่ราชการ( เดือนละ 4,500 บาท)
ค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือน ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล (4,000 x 6 เดือน,
4,500 x 6 เดือน)
ค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือน ตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก( เดือนละ 5,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาบริ การอื่นๆ เช่น ถ่ายเอกสาร ทําป้ายไวนิล ทํากรอบรู ปพระบรมฉายาลักษณ์
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะในหมู่บา้ นชุมชน(บ้านดู่ หมู่ 4 ต.เชียงกลาง,บ้านงิ้ว หมู่ 9ต.เชียง
กลาง)
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ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล,ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภาฯ
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งบประมาณ
(บาท)
66,997
14,202.20
5,433
44,900
40,000
5,000
62,000
28,000
68,250
11,000
18,000
1,400
181,800
36,000
28,720
12,490
54,506
24,000
54,000
51,000
60,000
17,899.00
20,400
21,395
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ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
3,623
1,000
72,000
70,608
49,748
10,000
10,000
182,795
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ค่าทําเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
ค่าของขวัญของรางวัลหรื อเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือน(ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6,000 บาท/เดือน)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลพญาแก้ว
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเชียงกลาง
โครงการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานของ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว
ค่าจ้างเหมาในการดูแลระบบ Internet
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โครงการฝึ กอบรมการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

149,600
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เงินสํารองจ่าย (ค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรื อกรณี ที่จาํ เป็ นเร่ งด่วน
ต่างๆซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าฯลฯ มีรายละเอียดดังนี้(รวม 370,631 บาท)
ค่าจัดซื้อพลาสติกรองพื้นสี ดาํ
ค่าจัดซื้อกระสอบทราย
ค่าจ้างเหมาบริ การทําป้ายไวนิลโครงการรวมใจต้านภัยหนาว
ค่าจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวตามโครงการรวมใจต้านภัยหนาว
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายบ้านหนองและสายบ้านผานํ้าย้อย
โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยงิ้ว บ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง
ค่าจัดซื้อไม้เนื้อแข็งเพื่อซ่อมแซมสะพานลวดสลิง บ้านผานํ้าย้อย หมู่ 5 ต.พญาแก้ว
เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัยพายุลูกเห็บ
ค่าจ้างเหมาบริ การตามโครงการขุดลอกหน้าฝายข้อมือเหล็กเพื่อกักเก็บนํ้า
เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยวาตภัยและอัคคีภยั

1,900
7,500
500
72,000
75,000
32,000
14,560
54,759
98,000
14,412
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4,000
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นอกจากนี้ยงั มีงานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการสัมมนาอาสาสมัคร
พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการประชาคมหมู่บา้ น การสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ การ
ให้การสงเคราะห์กบั คนพิการและผูส้ ู งอายุ และคนด้อยโอกาส การดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี ทอ้ งถิ่น การดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ และการสนับสนุนหญิงมีครรภ์และเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ และงานบรรณเทาสาธารณภัย ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนในระดับหนึ่ง แต่หากมองเชิงการพัฒนาแบบองค์รวม พบว่าสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
ไม่เอื้อให้ประชาชนได้เข้าถึงวิธีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทําให้เกิดการพัฒนาแบบแยกส่ วนขาดการ
บูรณาการ สภาพสังคมในชุมชนมีความเหลื่อมลํ้ากันทางด้านรายได้ไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ ว
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้คือ
1.มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เช่น แหล่งนํ้าธรรมชาติป่าไม้ ซึ่งเอื้อ
ต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น นํ้าตกเป็ นต้น
2.มีผบู ้ ริ หารและคณะทํางานที่มีวิสยั ทัศน์กว้างไกลมีความสามารถในการบริ หารกิจการของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลให้มีความก้าวหน้า ประกอบกับพนักงานส่ วนตําบลมีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถเข้าถึงทุกหมู่บา้ น อย่างเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการ
ประสานงานกับชุมชน
อย่างต่อเนื่องทําให้การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลสามารถพัฒนาได้จนถึงปั จจุบนั
ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปั จจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) ของตําบลเชียงกลางและตําบลพญาแก้ว
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ทสี่ ํ าคัญของชาติ
การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒ นาท้ องถิน
่
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒ นาท้ องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ หลัก คสช. โดยมีพ ลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็ นนายกรัฐมนตรีฯ
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่ สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในการใช้บริ การอย่างแท้จริ ง
8. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุ งระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมัน่ คงและยัง่ ยืน
ในอนาคตให้ทดั เทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ อย่างยัง่ ยืน
 ค่ านิยมหลักของคนไทย จํานวน 12 ประการดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ สามสถาบันหลักของชาติ
2. ซื่อสัตย์ เสี ยสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผูป้ กครอง ครู
4. ใฝ่ หาความรู ้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม
6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผูอ้ ื่น
7. เข้าใจ เรี ยนรู ้การเป็ นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย เคารพผูใ้ หญ่
9. มีสติ รู ้คิด รู ้ทาํ
10. รู ้จกั ดํารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ ายตํ่า
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตวั เอง
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แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
1
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
(1) การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ ยงและสร้างโอกาสใน
ชีวิตให้แก่ตนเอง
(2) สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริ การทางสังคมตามสิ ทธิพึง
มีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุม้ กันระดับปัจเจกและสร้างการ
มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจในการพัฒนาประเทศ
(3) การเสริ มสร้างพลังให้ทุกภาคส่ วนสามารถเพิ่มทางเลือก
การใช้ชีวติ ในสังคมและสร้างการมีส่วนร่ วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้อย่างมี
คุณค่าและศักดิ์ศรี

ยุทธศาสตร์ที่
2

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน
ทรัพยากรการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้
และสร้างความมัน่ คงทางสังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทย ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนยากจน
คนต้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ต่างด้าว
ชนกลุ่มน้อยให้เข้าถึงถึงบริ การทางสัมคม
อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่น ๆ สนับให้ภาคี
พัฒนาทุกภาคส่ วนร่ วมแก้ไขปั ญาหาความ
เหลื่อมลํ้าและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ร่ วมพัฒนาประเทศอย่าง
เต็มที่และเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็ นนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน
(1)การส่ งเสริ มคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีศกั ยภาพ ด้วย
มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
การเสริ มสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน
โอกาสของพื้นที่
ทั้งการเรี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็ น
(2)พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้ กันต่อ
ทําเป็ น การสังเคราะห์ความรู ้สงั่ สม และต่อยอด
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
สู่ วตั กรรมความรู ้ การฝึ กฝนจนเกิดความคิดสร้าง
อนาคต
สรรค์ การเปิ ดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น
(3)ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สร้างโอกาส
และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริ ม
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย
สร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และ
สามารถเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้และองค์ความรู ้ที่
สังคมให้มนั่ คง และเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่าง
หลากหลาย ทั้งที่เป็ นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สอดคล้องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงทาง
และองค์ความรู ้ใหม่
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
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ยุทธศาสตร์ที่
3

ยุทธศาสตร์ที่
4

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมัน่ คงของอาหารและพลังงาน
(1)พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิต
เพื่อสร้างฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิต
ภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
อาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบ้ ริ โภคทุกคน
(2)เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
ภายในประเทศ เป็ นฐานการผลิตที่ทาํ ให้เกิดความ
สร้างมูลค่า
มัน่ คงในอาชีพและรายได้ให้กบั เกษตรกร ตลอดจน
(3)สร้างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้ให้แก่
ความมัน่ คงของยาจากสมุนไพรและแร่ สร้างความ
เกษตรกร
สมดุลของการใช้ผลิตผลการเกษตรเพื่อเป็ นอาหาร
(4)สร้างความมัง่ คงด้านอาหารและพลังงานใน
และพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานให้มีความมัน่
ระดับครัวเรื อนและชุมชน
คงเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ
(5)สร้างความมัง่ คงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู ้และการสร้างปั จจัยแวดล้อม
(1)พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่ม
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการ
ผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิด
เกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดย
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งต่อยอด
ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นมิตร
องค์ความรู ้ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่า
ต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยน
ในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริ การในทุก
แปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
ขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจ
(2)พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความ
สร้างสรรค์เป็ นพลังขับเคลื่อนใหม่ไปสู่ เศรษฐกิจที่
สามารถในการแข่งขัน และสร้างภูมิคุม้ กันจากผล
สมดุลและยัง่ ยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบ
กระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม้
ประกันและบริ หารจัดการความเสี่ ยงในด้าน
ได้ และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศที่เสรี และเป็ นธรรมให้เอื้อ
บทโลกได้อย่างยัง่ ยืน
ต่อการผลิต การค้า และการลงทุนรวมทั้งการพัฒนา
(3)พัฒนากลุ่มสิ นค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อ
ผูป้ ระกอบการใหม่ สร้างเครื อข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างสรรค์สินค้าและบริ การใหม่ ๆ ตาม แนวคิด
และโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภาค
(4)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เพื่อพัฒนาระบบการขนส่ งให้มีประสิ ทธิภาพ
สามารถรองรับต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่
5

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงในภูมิภาค
(1)ขยายความร่ วมมือภายใต้กรอบความร่ วมมือ
เพื่อเตรี ยมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่ บริ บทโลกและ
ต่างๆ และความเป็ นหุ่นส่ วนกับประเทศคู่คา้ ของ
ภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู ้ประชา
ไทยในภูมิภาคต่าง ๆ
คมอาเซี ยน พร้อมกับเสริ มสร้างความได้เปรี ยบเชิง
(2)เสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจกิจการศักยภาพที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์
ระดับพื้นที่
กิจของประเทศ ส่ งเสริ มบทบาทไทยในเวทีระหว่าง
(3)พัฒนาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบ
ในการแข่งขันในภูมิภาค
และประเด็นปั ญหาร่ วมระหว่างประเทศ
(4)บูรณาการทุกภาคส่ วนเพื่อพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผล
ประโยชน์ของชาติท้ งั ทางบกและทางทะเล
รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่
6

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
(1)การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และสร้างความมัน่ คงของ
เพื่ออนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อุดมสมบูรณ์ ขับเคลื่อนการผลิตและบริ โภคของ
(2)การปรับกระบวนการทัศน์การพัฒนาและพฤติประเทศไปสู่ การเป็ นสังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
กรรมการบริ โภคสู่ สังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
และสร้างภูมิคุม้ กันและเตรี ยมความพร้อมในการ
(3)การเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
รองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลง
ภาคการผลิต และบริ การเพื่อนําไปสู่ สังคมที่เป็ น
ชองสภาพภูมิอากาศ
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(4)การจัดการสิ่ งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้น
ฐาน
(5)การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับ
มือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมี
ความยืดหยุน่ และมีภูมิคุม้ กัน
(6)การพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
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ทิศทางการพัฒ นาเชิงพืน้ ทีต่ ามแผนพัฒ นาจังหวัดน่ าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัดน่ าน
1.วิสัยทัศน์ (Vision) : “ เมืองแห่ งความสงบสุ ข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่ งท่ องเทีย่ วหลากหลาย
พร้ อมมุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน ”
เมืองแห่ งความสุ ข หมายถึง เมืองที่ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้แก่ การศึกษาดีมีสุขภาพ
อนามัยทั้งใจและกายดี รวมทั้งดํารงวิถีชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เสริ มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวในจังหวัด มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างยัง่ ยืน
ธรรมชาติสมบูรณ์ หมายถึง เป็ นจังหวัดต้นนํ้าที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์ท้ งั ทรัพยากรป่ าไม้ ทรัพยากร
ธรณี ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมดุล ตลอดจนมีการจัดการกับปัญหามลพิษใน
จังหวัด อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ การใช้เคมีในการกําจัดศัตรู พืชลดลง และการจัดการขยะมูลฝอย อย่างบูรณาการ
และมีความสัมฤทธิ์ผล
แหล่ งท่ องเทีย่ วหลากหลาย หมายถึง มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวอยากมา
เยีย่ มชมในจังหวัด ไม่วา่ จะเป็ นท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อเยีย่ มชมอุทยานแห่งชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพือ่
เยีย่ มชมวัด และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในจังหวัด
พร้ อมมุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน หมายถึง จังหวัดมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนาธรรม รวมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนในจังหวัด ตลอดจนวางระบบการบริ หารจัดการในส่ วน
ความมัน่ คงในจังหวัดและตามพื้นที่ชายแดนในจังหวัด เพื่อเตรี ยมการในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558
2.พันธกิจ (Mission) :
1.บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นเมืองอุทยานแห่ งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้น
นํ้าที่คงความสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร โดยการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริ มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพือ่
รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนสร้างความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็ นอยูข่ องประชาชนอย่างสมดุล
3.พัฒนาและส่ งเสริ มให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุ ขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็ นอยูท่ ี่ดียงิ่ ขึ้น
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัด (Strategic lssues) ตามลําดับความสําคัญ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชา
สังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริ มสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริ หารจัดการเพื่อเตรี ยมความพร้อม
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
กรอบการประสานแผนพัฒ นาท้ องถิ่น
ด้ านการพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึง
ด้ านการพัฒ นาเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
1.การพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
2.พัฒนาปรับปรุ งเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
3.ส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรี ย ์ การเกษตรที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.พัฒนาทางเลือกการตลาดสิ นค้าเกษตร
ด้ านการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.สนับสนุน ส่ งเสริ มการศึกษาทุกระดับ
2.สนับสนุน ส่ งเสริ มกิจการด้านสาธารสุ ข
3.ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน
4.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
5.สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้ านศิลปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1.อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สนับสนุน ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานของจังหวัดน่าน
3.สนับสนุนกิจกรรมของผูน้ บั ถือศาสนา ทุกศาสนา
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ด้ านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.สนับสนุนการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.พัฒนาการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
ด้ านการบริหารจัดการและการบริการ
1.การประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
2.พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริ หารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
4.จัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่มีสมรรถนะสู งสําหรับการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็ นองค์กรพัฒนาที่มีคุณภาพในการสร้างความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของคนน่าน ด้วยวัตกรรามและการบูรณาการ เพื่อสังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาอําเภอ
- ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นพระประมุขและ
สามารถประพฤติ ปฏิบตั ิตนภายใต้รัฐธรรมนูญ
- สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้พอเพียง ส่ งเสริ ม
และ ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพเสริ ม
- สร้างจิตสํานึกให้กบั เยาวชน ประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่หวงแหน อนุรักษ์และสื บสานวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นของเมืองน่าน รวมทั้งร่ วมสื บสานศิลปะพื้นบ้านให้คงอยูต่ ่อไป
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของอําเภอ
เชียงกลาง
- สร้างและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและพัฒนาไปสู่ กลุ่มพลังมวลชน ชุมชนเข้มแข็งได้ ส่ งเสริ ม
การปกครองส่ วนท้องถิ่น
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กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดน่ าน (พ.ศ.2559-พ.ศ.2563)
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒ นา

แนวทางการพัฒ นา

หมายเหตุ
เฉพาะขอบเขตอํานาจ
1.ด้ านการพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทัว่ ถึง หน้าที่ขององค์กรปก
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึง
ครองส่ วนท้องถิ่นตาม
1.3 พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กฎหมาย
1.4 ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
2.ด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเที่ย วเชิงอนุรักษ์ 2.1 พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
2.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
2.3 ส่ งเสริ มและพัฒนาฝี มือแรงงานให้มีทกั ษะ มีงานทํา
2.4 ส่ งเสริ มการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
2.5 พัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว
2.6 พัฒนาบุคคลากร การบริ หาร และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2.7 การแก้ไขปั ญหาความยากจน และการบริ หารจัดการการสิ่ งแวดล้อม
2.8 ส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรี ย ์
2.9 ส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2.10ส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน
3.ด้ านการพัฒ นาสั งคมและความมัน่ คง
3.1 สนับสนุนและส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
ของมนุษย์
3.2 สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจการด้านสาธารณสุ ข
3.3 ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
3.4 สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต พัฒนาคมให้มีความรู ้คู่คุณธรรม
และจริ ยธรรม
3.5 สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปั ญหายาเสพติดต่อเนื่อง
3.6 สนับสนุนส่ งเสริ มประชาคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
3.7การพัฒนาความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของประชาชน
3.8 สนับสนุนและส่ งเสริ มสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
3.9การคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
3.10การส่ งเสริ ม การพัฒนา และคุม้ ครองสิ ทธิ ผดู ้ อ้ ยโอกาส
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กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
แนวทางการพัฒ นา
4.ด้ านศิลปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณี 4.1 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สนับสนุน ส่ งเสริ มและบรู ณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และสื บสานภูมิปัญญาท้ องถิ่น
จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจยั มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดน่าน
4.3 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในจังหวัดน่าน
5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน สร้างจิตสํานึก ในการอนุรักษ์ จัดการ
5.ด้ านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นพื้นที่ตน้ นํ้า ฝายชะลอนํ้า
และการอนุรักษ์ ส่งแวดล้อม
5.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้ นฟูธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
5.4ส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างประหยัด
5.5ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทําข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติทอ้ งถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. ด้ านการบริหารจัดการและบริการ
6.1 สนับสนุนให้มีการประสานงานพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
6.2 สนับสนุน ส่ งเสริ มงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิ ทธิ ภาพ
6.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.4 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมพัฒนาการเมือง การบริ หาร และด้านบุคคลกร
6.5 จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และเครื่ องจักรกลที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานของ
ท้องถิ่น
6.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน
และเครื อข่ายภาคประชาชน
7. ด้ านการจัดการวิถีชีวติ ชุมชนขน
พืน้ ทีต่ ้ นนํา้

7.1 สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน
7.2 สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทาํ การเกษตร พื้นที่อยูอ่ าศัย และการถือครอง
ที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าต้นนํ้า
7.3 สนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความร่ วมมือในการ
จัดการทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มนํ้า

หมายเหตุ
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* นโยบายการพัฒ นาของผู้บริหารท้ องถิน่ *
เน้ นการพัฒ นา 9 ด้ าน วางรากฐานความมัน่ คง
ด้ านที่ 1 ด้ านการเกษตรและเศรษฐกิจ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันทีด่ ี
1.โครงการปรับปรุ งแหล่งนํ้าการเกษตรอย่างพอเพียง
2.โครงการ 1 หมู่บา้ น 1 ผลิตภัณฑ์
3.โครงการผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพเข้มแข็ง
4.โครงการอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมครัวเรื อน
ด้ านที่ 2 ด้ านการศึกษา
1.สนับสนุนสื่ อการเรี ยนการสอนอย่างทัว่ ถึง
2.โครงการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก น่าเรี ยน น่าดู น่าอยู่
3.โครงการทุนการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลน
4.โครงการสํานึกรักบ้าน (เรี ยนจบส่ งเสริ มทํางานในชุมชน)
ด้ านที่ 3 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.โครงการถนนปลอดหลุม ปลอดขยะ
2.ถนนน่ามองด้วยสองข้างทาง
3.โครงการปรับปรุ งแหล่งนํ้า และลําเหมือง เพื่อการเกษตร
4.โครงการชีวิตก้าวหน้า ระบบประปาทัว่ ถึง
5.โครงการไฟฟ้าทัว่ ทิศ ชีวิตปลอดภัย
ด้ านที่ 4 ด้ านการบริหารในองค์ กร
การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึด หลักธรรมาภิบาลคือความโปร่ งใสมีคุณธรรมใช้ หลักนิติธรรม หลัก
ความคุม้ ค่าและการมีส่วนร่ วมของประชาชนด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต โดยยึดคติที่วา่
ประชาชนทุกคนคือนายเรา ไม่ใช้เราเป็ นนายประชาชน
ด้ านที่ 5 ด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
1.โครงการการศูนย์ออกกําลังกายทุกเพศ ทุกวัย ทุกชมชน และมีผดู ้ ูแลศูนย์และผูน้ าํ ออกกําลังกาย
2.โครงการครอบครัวอบอุ่น ปลอดภัยจากสิ่ งเสพติด
3.โครงการก้าวหน้าประชาชนเข้มแข็ง
4.โครงการสํานึกรักสิ่ งแวดล้อมบริ การจัดเก็บขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่
ด้ านที่ 6 ด้ านศาสนาและวัฒ นธรรม
1.ส่ งเสริ มวัฒนธรรมอันดีงาม รณรงค์ให้ผเู ้ ยาว์เคารพอ่อนน้อมต่อผูส้ ู งวัยกว่า
2.ส่ งเสริ มรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขเพื่อนําสุ ขสู่ ครอบครัว
3.ส่ งเสริ มประเพณี อนั ดีงามเช่นประเพณี ดาํ หัวผูส้ ู งอายุวนั สงกรานต์
4.ส่ งเสริ มการจําศีลภาวนา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
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ด้ านที่ 7 ด้ านสวัสดิการและสั งคม
1.สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็กกําพร้า ผูต้ ิดเชื้อเอดส์และ ผูย้ ากไร้
2.โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสตรี
3.ส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางานของ อสม. สตรี อปพร. เยาวชน
ด้ านที่ 8 ด้ านการสร้ างความเข้ มแข็ง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สินของประชาชน
1.โครงการเครื อข่าย อปพร. เข้มแข็ง
2.โครงการกูช้ ีพกูภ้ ยั เข้มแข็งและพัฒนา
3.สร้างเครื อข่ายผูน้ าํ ชุมชนและแกนนําต่าง ๆ
4.สร้างความสงบสุ ขของพี่นอ้ งประชาชน
ด้ านที่ 9 ด้ านกีฬ าและนันทนาการ
1.ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศกีฬาทุกระดับ
2.โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ทุกชุมชน
3.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอย่างทัว่ ถึงทุกหมู่บา้ น
4.โครงการกีฬาและนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ทุกเพศทุกวัย
5.โครงการส่ งเสริ มกีฬาฟุตบอล
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อการพัฒ นา
- การวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของประชาชน
ขอบข่ าย/ปริมาณของปัญหา
1. ด้ านการพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.เส้นทางคมนาคมในตําบลไม่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมและทัว่ ถึง
2. ขาดการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่ออุปโภค บริ โภค
3. ขาดพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
อย่างทัว่ ถึง
4 ขาดการพัฒนาระบบผังเมืองของ อบต
2. ด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเที่ย วเชิงอนุรักษ์
1. ขาดการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
2. ขาดการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพของประชาชน
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ขาดการส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จาํ หน่าย
สิ นค้า
4. ขาดการพัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว
5. ขาดการพัฒนา ปรับปรุ ง เส้นทางคมนาคมสู่ แหล่ง
ท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
6. ไม่มีการแก้ไขปัญหาความยากจน
7. ไม่มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรอินทรี ย ์
3. ด้ านการพัฒ นาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์
1. ขาดการสนับสนุนและส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
2. ขาดการสนับสนุนและส่ งเสริ มกิจการด้าน
สาธารณสุ ข
3. ขาดการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
แก่ประชาชน
4. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดอย่างต่อเนื่อง
5. การพัฒนาความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน
6. สนับสนุนและส่ งเสริ มสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง

พืน้ ที่ กลุ่มเป้ าหมาย
เป้าหมาย/
ตําบล ประชาชนใน
หมู่บา้ น
เชียงกลาง
และ
ตําบล
พญาแก้ว

แนวโน้ มในอนาคต

1. ด้ านการพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้
มาตรฐาน ครอบคลุมและทัว่ ถึง
2 จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่ออุปโภค บริ โภค
3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง
ทัว่ ถึง
4 พัฒนาระบบผังเมืองของ อบต.
2. ด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเที่ย วเชิงอนุรักษ์
1. จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างครอบครัวเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จาํ หน่ายสิ นค้า
4. พัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว
ประชาชนใน 5. พัฒนา ปรับปรุ ง เส้นทางคมนาคมสู่ แหล่ง
หมู่บา้ น
ท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
6. การแก้ไขปัญหาความยากจน
7.ส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรี ย ์
3. ด้ านการพัฒ นาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์
1. สนับสนุนและส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจการด้านสาธารณสุ ข
3. ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่
ประชาชน
4. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างต่อเนื่อง
5. การพัฒนาความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน
6. สนับสนุนและส่ งเสริ มสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง
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ขอบข่ าย/ปริมาณของปัญหา
4. ด้ านศิลปะ วัฒ นธรรม จารีต ประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
1. ขาดการอนุรักษ์ฟ้ื นฟู สนับสนุนส่ งเสริ ม
และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 ขาดการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาส
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั มรดก ทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ จังหวัด
5. ด้ านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
1. ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุน สร้างจิตสํานึก
และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2 ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุน เฝ้าระวัง และ
ฟื้ นฟูธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
3. ขาดการสร้างจิตสํานึก ส่ งเสริ มและ
พัฒนาการจัดระบบบําบัดนํ้าเสี ย และกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
4. ขาดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ
6. ด้ านการบริหารจัดการและการบริการ
1 ไม่มีการสนับสนุนให้มีการประสานงานการ
พัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานอื่น
2. ขาดการพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสม
ตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.ขาดการจัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และ
เครื่ องจักรกลที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงาน
เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดบริ การ
สาธารณะ

พืน้ ที่
กลุ่มเป้ าหมาย
เป้าหมาย/
ตําบล
ประชาชนใน
เชียงกลาง
หมู่บา้ น
และตําบล
พญาแก้ว

แนวโน้ มในอนาคต

4. ด้ านศิลปะ วัฒ นธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
1. อนุรักษ์ฟ้ื นฟู สนับสนุนส่ งเสริ ม และ
บูรณาการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสการศึกษา
ค้นคว้า วิจยั มรดก ทางศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัด
5. ด้ านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ
ประชาชนใน สิ่ งแวดล้อม
หมู่บา้ น
1. ส่ งเสริ มสนับสนุน สร้างจิตสํานึก และความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
2 ส่ งเสริ มสนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้ นฟู
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
3. สร้างจิตสํานึก ส่ งเสริ มและพัฒนาการ
จัดระบบบําบัดนํ้าเสี ย และกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่ งปฏิกลู
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
6. ด้ านการบริหารจัดการและการบริการ
1 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และบูรณา
การร่ วมกับหน่วยงานอื่น
2.พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. จัดหารวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และเครื่ องจักรกลที่
จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในการจัดบริ การสาธารณะ
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ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒ นาท้ องถิน่ ในปัจจุบันและโอกาส
การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒ นาท้ องถิ่น
นับแต้ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็ นต้นมา บทบาทและ
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ มเป็ นอย่างมากได้ให้
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็ นอิสระในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ ข องประชาชนและความเป็ นอิ ส ระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริ ห าร การ
บริ หารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอาํ นาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
การวิเคราะห์ศกั ยภาพการพัฒนาพื้นที่ในเขตการปกครองของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการประเมินปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกของพื้นที่ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

จุดแข็ง ( Strengths )
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายเช่น แหล่งนํ้าธรรมชาติป่าไม้ ซึ่งเอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น นํ้าตก เป็ นต้น
2. มีผบู ้ ริ หารและคณะทํางานที่มีวิสยั ทัศน์กว้างไกลมีความสามารถในการบริ หารกิจการขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลให้ มีความก้าวหน้า ประกอบกับพนักงานส่ วนตําบลมีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถเข้าถึงทุกหมู่บา้ น อย่างเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการ
ประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่องทําให้การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลสามารถพัฒนา
ได้จนถึงปั จจุบนั

จุดอ่ อน ( Weakness )
1. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมีนอ้ ย ไม่เพียงพอต่อภารกิจและปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ทางด้านการเมืองการปกครองของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
3. งบประมาณที่ใช้ในการบริ หารจัดการมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ระบบการศึกษาของไทยยังไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ทําให้ประชาชนไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวฒั น์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
5. ระบบการสื่ อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เข้าถึงพื้นที่ห่างไกล
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โอกาส (Opportunity)
1. ด้านการกระจายอํานาจ มีกฎหมาย แผนงานและขั้นตอนการกระจายอํานาจและกฎหมายสภาตําบล
และอบต. เป็ นตัวกําหนดให้อาํ นาจหน้าที่ในการดําเนินงานหลักเป็ นของ อบต.
2. นโยบายของผูบ้ ริ หารด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพและกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอย่าง
มีพลวัตร
3. มีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทัว่ ถึงและไม่มีภาษีคา้ งชําระในปี
ที่ผา่ นมา
4. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมหลายแห่ง สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญในตําบลและเป็ นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ได้
ปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัด
1. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นพื้นที่สูงเป็ นภูเขาและมีป่าขึ้นทึบล้อมรอบมีแหล่งนํ้าลักษณะเป็ นลําห้วย
ขนาดเล็กในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดนํ้าหลาก ฤดูแล้งมีน้ าํ อุปโภคไม่เพียงพอ
2. การคมนาคมระหว่างหมู่บา้ นในพื้นที่สูงส่ วนใหญ่เป็ นถนนดินลูกรังทําให้การเดินทางในฤดูฝน
ไม่สะดวก
3. สภาพพื้นที่มีความแตกต่างกันในลักษณะภูมิประเทศและด้านกายภาพอื่นๆที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่
เช่น ปั ญหาที่ดิน พื้นที่เป็ นภูเขาลาดชัน เป็ นชนพื้นเมือง (พื้นที่สูง) ชนเผ่าถิ่น 4 หมู่บา้ น
4. งบประมาณแผ่นดินที่จดั สรรให้มีไม่เพียงพอ
5. สภาวะทางเศรษฐกิจในกระแสทุนนิยมทําให้ประชาชนมีการบริ โภคมากขึ้น รายได้ไม่พอใช้จ่าย
รายได้ ครัวเรื อน
ตําบลเชียงกลาง
ชื่ อหมู่บ้าน
รายได้ ครัวเรื อน เฉลีย่ (บาท/ปี )
บ้านสบกอน หมู่ 13
249,476
บ้านดู่ หมู่ 4
208,921
บ้านงิ้ว หมู่ 9
179,630
บ้านกอก หมู่ 8
157,623
บ้านหนอง หมู่ 6
152,707
บ้านร่ มไทร หมู่ 12
130,528
บ้านชี หมู่ 7
116,455
*ข้ อมูล จปฐ.ปี 2558 จากสํ านักงานพัฒ นาชุ มชน อําเภอเชียงกลาง*

รายได้ บุคคล เฉลีย่ (บาท/ปี )
85,437
67,111
61,193
50,439
36,571
35,388
35,344
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ตําบลพญาแก้ว
ชื่ อหมู่บ้าน
บ้านพญาแก้ว หมู่ 4
บ้านานํ้าย้อย หมู่ 5
บ้านเกวต หมู่ 6
บ้านม่วง หมู่ 7

รายได้ ครัวเรื อน เฉลีย่ (บาท/ปี )
185,949
186,485
141,972
276,615

รายได้ บุคคล เฉลีย่ (บาท/ปี )
68,454
47,405
35,086
75,597

*ข้ อมูล จปฐ.ปี 2558 จากสํ านักงานพัฒ นาชุ มชน อําเภอเชียงกลาง*

วิสัยทัศน์ (vision)และพันธกิจ(mission)การพัฒ นาองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ ว
วิสัยทัศน์

“ รักษ์ สิ่งแวดล้ อม
พร้ อมพัฒ นาการศึกษา
ยึดหลักธรรมาภิบาล สื บสานประเพณีวฒ
ั นธรรม
น้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ
2. ส่ งเสริ มการศึกษา ศิลปะประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
3. ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ และการพัฒนาสังคม
4.ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
5. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
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3.3ความเชื่ อมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน

บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.
ในเขต
จังหวัด

การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.

การพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมฯ
2.จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อ
อุปโภคบริ โภค
3.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึง
4.พัฒนาระบบผังเมืองของ อปท.

โครงการ

โครงการ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.สนับสนุนส่งเสริ มการจัดการศึกษา
2.สนับสนุนส่งเสริ มกิจการ
สาธารณสุข
3.จัดสวัสดิการและนันทนาการแก่
ประชาชน
4.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.พัฒนาความมัน่ คงในการดํารงชีวติ
6.สนับสนุนส่งเสริ มสถาบัน
ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ

การบริ หารจัดการองค์กร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

1.จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร
2.ส่งเสริ มพัฒนาอาชีพฯ
3.ส่งเสริ มพัฒนาสิ นค้าotop
4.พัฒนาปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว
5.พัฒนาปรับปรุ งเส้นทางคมนาคมสู่
แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิต
6.การแก้ไขปัญหาความยากจน
7.เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรี ย ์

เสริ มสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวาง
ระบบบริ หารจัดการเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาการท่องเที่ยว

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนว
ทางการ
พัฒนา

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การบริ หารจัดการและการบริ การ

1.อนุรักษ์ฟ้ื นฟู
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.ส่งเสริ มการค้นคว้าวิจยั
มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม
3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม
ศิลปวัตถุ โบราณสถาน

โครงการ

1.สร้างจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.เฝ้าระวังและฟื้ นฟูธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
3.พัฒนาจัดระบบบําบัดนํ้าเสี ย
และกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ งปฏิกลู
4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ

โครงการ

1.ประสานงานการพัฒนาระหว่าง
อปท.และบูรณาการร่ วมหน่วยงานอื่น
2.ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
เมือง การบริ หารและด้านบุคลากร
3.จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และ
เครื่ องจักรกลสําหรับการปฏิบตั ิงานเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของอปท.ใน
การจัดบริ การสาธารณะ

โครงการ
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3.4 แผนทีย่ ุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว(Strategy Map)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

“ รักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาการศึกษา
ยึดหลักธรรมาภิบาล สื บสานประเพณี วฒั นธรรม
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

พัฒ นาองค์ ก รให้ มี
คุ ณ ภาพและยั่ง ยื น
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ก าร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้ า น เมื อ ง ที่ ดี มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
พ ร้ อ ม ให้ บ ริ ก าร
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชน

การพัฒนา
โครงการ
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ส่ งเสริ ม
การศึกษา
สศิลปะ
ประเพณี และ
วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น

พัฒ นาประชาชน
ให้มีคุ ณ ภาพชี วิต
ที่ ดี มี ก ารพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจและ
ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว
พิชิตความยากจน
ส ร้ า ง ชุ ม ช น
เข้มแข็ง

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิต
และการ
พัฒนา
สังคม

ส่ งเสริ มการ
ประกอบ
อาชีพเพื่อ
สร้างรายได้

ย ก ร ะ ดั บ ก า ร
บ ริ ห าร จั ด ก าร
ทรัพยากรธรรม
ชาติ สิ่ ง แวดล้อ ม
และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถี
ชี วิ ต ของชุ ม ชน
ให้ ก ้ า วสู่ มรดก
โลก

การพัฒนา
สังคมและ
ความมัน่ คง
ของมนุษย์

ส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น

สร้ างความร่ ว มมื อ กับ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
ทุ กส่ วน ในการพัฒ นา
สั ง คมและความมั่ง คง
ของมนุ ษ ย์ ในพื้ น ที่ มี
ค ว าม ยั่ ง ยื น ใน ก าร
ดํ า ร ง ชี วิ ต ส าม าร ถ
พั ฒ น า ต น เ อ ง
ครอบครั ว และชุ ม ชน
สังคมให้

ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม
ชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

สร้างองค์กร
และชุ ม ชน
ให้ มี ค วาม
ส ง บ สุ ข
ชุ ม ช น
เ ข้ ม แ ข็ ง
ประชาชนมี
ค ว า ม
ปลอดภัยใน
ชีวิตแทรัพย์
สิ น

พัฒนาด้าน
สาธารณูป
โภคแก่
ประชาชน
ในชุมชน
เพื่อความ
สะดวกขึ้น

การบริ หารจัดการ
และการบริ การ
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
-ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
*พันธกิจ
พัฒ นาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เพียงพอต่ อความต้ องการ
*เป้าประสงค์ 1.พัฒ นาเส้ นทางคมนาคมในตําบลให้ ได้ มาตรฐาน ครอบคลุมและทัว่ ถึง
2.จัดหาและพัฒ นาแหล่ งนํา้ เพื่ออุปโภค บริโภค
3.พัฒ นาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่ างทัว่ ถึง

*กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา และตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา
1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตําบลให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและ
ทัว่ ถึง
2.จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่ออุปโภค บริ โภค
3.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึง

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
มีแหล่งนํ้าเพียงพอในการอุปโภคบริ โภค
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและทัว่ ถึง

*หน่ วยงานรับผิดชอบ
ส่ วนโยธา
*ความเชื่ อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จงั หวัด:ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
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ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
*พันธกิจ
ส่ งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้ างรายได้
*เป้าประสงค์ 1.จัดหาและพัฒ นาแหล่ งนํา้ เพื่อการเกษตร
2.ส่ งเสริมและพัฒ นาอาชีพของประชาชนให้ มรี ายได้ เพิม่ ขึน้ โดยสร้ างครอบครัวเข้ มแข็ง
ให้ แก่ เศรษฐกิจชุมชน
3.ส่ งเสริมและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ สินค้ าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้ มีสถานที่
จําหน่ ายสิ นค้ า
4.พัฒ นาและปรับปรุ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
5.พัฒ นา ปรับปรุงเส้ นทางคมนาคมสู่ แหล่ งท่ องเทีย่ วและเส้ นทางขนถ่ ายผลผลิต
6.ส่ งเสริมการแก้ ไขปัญหาความยากจนในชุมชน
7.ส่ งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

*กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา และตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา
1.จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
2.ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยสร้างครอบครัวเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
3.ส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
และจัดให้สถานที่จาํ หน่ายสิ นค้า
4.พัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว
5.พัฒนา ปรับปรุ งเส้นทางคมนาคมสู่ แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขน
ถ่ายและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
6.ส่ งเสริ มการแก้ไขปั ญหาความยากจนในชุมชน
7.ส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรี ย ์

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
มีแหล่งนํ้าในการเกษตรอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ทาํ ให้คุณภาพ
ชีวิตดีข้ ึน
ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPมีศกั ยภาพและคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

การท่องเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น
เส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ ึน
มีการดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*หน่ วยงานรับผิดชอบ
สํ านักงานปลัด,ส่ วนโยธา
*ความเชื่ อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จงั หวัด:ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์
*พันธกิจ
ส่ งเสริมการศึกษา ศิลปะประเพณี และวัฒ นธรรมในท้ องถิน่
*เป้าประสงค์ 1.ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.สนับสนุนและส่ งเสริมกิจการด้ านสาธารณสุ ข
3.ส่ งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ ประชาชน
4.สนับสนุนการเฝ้าระวังและแก้ ไขปัญหายาเสพติดอย่ างต่ อเนื่อง
5.การพัฒ นาความมั่นคงในการดํารงชีวติ ของประชาชน
6.สนับสนุนและส่ งเสริมสถาบันครอบครัวให้ เข้ มแข็ง

*กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา และตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา
1.ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจการด้านสาธารณสุ ข
3.ส่ งเสริ มและการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
4.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
5.การพัฒนาความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของประชาชน
6.สนับสนุนและส่ งเสริ มสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
การศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนา
บริ การด้านสาธารณสุ ขได้รับการพัฒนา
ประชาชนได้รับสวัสดิการและการส่ งเสริ ม
ด้านนันทนาการอย่างทัว่ ถึง
ผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดได้รับการบําบัดและการ
ระบาดยาเสพติดลดลง
ประชาชนมีความมัน่ คงในการดํารงชีวิต
สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง

*หน่ วยงานรับผิดชอบ
สํ านักงานปลัด,ส่ วนโยธา
*ความเชื่ อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จงั หวัด:ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์

46

ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒ นธรรม จารีต ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
*พันธกิจ
ส่ งเสริมการศึกษา ศิลปะประเพณี และวัฒ นธรรมในท้ องถิน่
*เป้าประสงค์ 1.อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สนับสนุนส่ งเสริมและบูรณาการด้ านศิลปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิน่
2.ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั มรดก ทางศิลปวัฒ นธรรมของท้ องถิน่
3.พัฒ นาแหล่ งวัฒ นธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในท้ องถิน่

*กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา และตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา
1.อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สนับสนุนส่ งเสริ มและบูรณาการด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจยั มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในท้องถิ่น

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานได้รับ
การการฟื้ นฟู

*หน่ วยงานรับผิดชอบ
สํ านักงานปลัด,ส่ วนศึกษา
*ความเชื่ อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จงั หวัด:ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
*พันธกิจ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
*เป้าประสงค์ 1.ส่ งเสริมสนับสนุน สร้ างจิตสํ านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม
2.ส่ งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟื้ นฟูธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
3.สร้ างจิตสํ านึก ส่ งเสริมและพัฒ นาการจัดระบบบําบัดนํา้ เสี ย และกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่ งปฏิกลู
4.พัฒ นาการป้ องกันและการแก้ ไขปัญหาของภัยธรรมชาติ

*กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา และตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา
1.ส่ งเสริ มสนับสนุน สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.ส่ งเสริ มสนับสนุนเฝ้าระวัง และฟื้ นฟูธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.สร้างจิตสํานึก ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดระบบบําบัดนํ้าเสี ย และ
กําจัดขยะมูลฝอย
4.ป้องกันและแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์และพัฒนา
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
และเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกลู
มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

*หน่ วยงานรับผิดชอบ
สํ านักงานปลัด
*ความเชื่ อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จงั หวัด:ยุทธศาสตร์ ที่ 1 บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยการ
มีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
*พันธกิจ
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้ องถิน่
*เป้าประสงค์ 1.สนับสนุนให้ มีการประสานงานการพัฒ นาระหว่ างองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ และ
บูรณาการร่ วมกับหน่ วยงานอื่น
2.ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาเมือง การบริหารและด้ านบุคลากร
3.จัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และเครื่ องจักรกลทีจ่ ะเป็ นสํ าหรับการปฏิบัตงิ านเพื่อพัฒ นาขีด
ความสามารถขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในการจัดบริการสาธารณะ

*กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา และตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒ นา
1.สนับสนุนให้มีการประสานงานพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานอื่น
2.ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการเมือง การบริ หาร และด้านบุ
คลการ
3.จัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และเครื่ องจักรกลที่จาํ เป็ นสําหรับการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการจัดบริ การสาธารณะ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ได้
มาตรฐาน
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
และการให้บริ การมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
การจัดบริ การสาธารณะมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น

*หน่ วยงานรับผิดชอบ
สํ านักงานปลัด
*ความเชื่ อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จงั หวัด:ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริ มสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบ
บริ หารจัดการเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ ที่6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การบริ หารจัดการและการบริ การ

